INVITATION TO ATTEND THE
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF FERTIGLOBE PLC

دع ــوة حل�ضور اجتماع اجلمعية
العمومية ال�سنوية ل�شركة فريتيغلوب
�شركة عامة حمدودة بالأ�سهم

The Board of Directors of Fertiglobe plc (the Company) invites the shareholders to attend the
annual general assembly meeting virtually through an electronic link for the meeting that will
be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable
shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed
resolutions in real time, on Monday 13 June 2022 at 3:30pm (UAE time) to consider the following
agenda:
Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting
and a vote collector.
Secondly: Ordinary resolutions agenda items:
1. Consider and approve the Board of Directors’ report on the Company’s activity and its
financial position for the financial year ended 31 December 2021.
2. Consider and approve the external auditor’s report for the financial year ended 31 December
2021.
3. Consider and approve the Company’s audited accounts for the financial year ended 31
December 2021.
4. Ratify the Board of Directors resolution regarding the interim dividend of USD 340 million
(equivalent to AED 1.247 billion, amounting to approximately AED 0.15 per share) which was
previously declared by the Board of Directors as the last dividend for the financial year ended
31 December 2021.
5. Consider the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December
2021.
6. Absolve the members of the Board of Directors of liability for the financial year ended 31
December 2021.
7. Absolve the auditors of liability for the financial year ended 31 December 2021.
8. Consider and approve the Board of Directors’ recommendation to reappoint KPMG Lower Gulf
Limited as the external auditors of the Company for the financial year 2022 and to determine
their fees.
NOTES:
1. The Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register
their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly.
Registration is open from 3pm (UAE time) on Sunday 12 June 2022 and closes at 3pm
on Monday 13 June 2022. For electronic registration, please visit the following website:
www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email
address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages
for registration.
2. Any shareholder registered entitled to attend the the general assembly meeting may
delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the
Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy.
3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management
pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate
person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers
as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 10 June 2022 shall be entitled
to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by (i) shareholders
holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to
the entire issued share capital of the company (in person or by proxy); and (ii) each major
shareholder (as defined in the Company’s Articles of Association) is present (in person or
by proxy). In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall
be convened on Monday 20 June 2022 at the same time and the proxies issued for the
first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one
shareholder.
6. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in
the agenda and ask questions to the Board of Directors and the auditors of the Company.
7. The meeting will be treated to have been held at the Company’s headquarters in Abu Dhabi.
8. The interim dividends mentioned under agenda item number (4) has been paid on 14 April
2022 to those persons who were shareholders of the Company on 24 February 2022 (and by
reference to the number of shares held by them on that date).
9. The Company’s Board of Directors’ report, the external auditors report and the Company’s
audited annual accounts for the year ended 31 December 2021 are all available online on the
Company’s website (https://fertiglobe.com/investor-relations/results-and-presentations/).

م (ال�شركة) دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية.ع.ي�سر جمل�س �إدارة �شركة فريتيغلوب �ش
العمومية بامل�شاركة عن طريق ا�ستخدام تقنية احل�ضور عن بعد من خالل ا�ستخدام رابط حل�ضور االجتماع
�سيتم �إر�ساله �إىل امل�ساهمني عرب الر�سائل الق�صرية �أو الربيد الإلكرتوين بعد ت�سجيل ح�ضورهم لتمكني
امل�ساهمني من ح�ضور االجتماع افرتا�ض ًيا ومناق�شة جدول الأعمال والت�صويت االلكرتوين على كل قرار
ب�شكل مبا�شر �أثناء انعقاد االجتماع وذلك يف متام ال�ساعة الثالثة والن�صف من ع�صر يوم الإثنني املوافق
: (بتوقيت دولة االمارات العربية املتحدة) للنظر يف جدول الأعمال التايل2022  يونيو13
. تفوي�ض رئي�س اجتماع اجلمعية العمومية بتعيني مقرر ًا لالجتماع و�شخ�ص �أو �أكرث كجامع للأ�صوات:�أو ًال
 املو�ضوعات التي حتتاج لقرار عادي:ًثانيا
31  النظر يف تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل عن ال�سنة املالية املنتهية يف.1
. والت�صديق عليه2021 دي�سمرب
. والت�صديق عليه2021  دي�سمرب31  النظر يف تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي عن ال�سنة املالية املنتهية يف.2
. والت�صديق عليها2021  دي�سمرب31  مناق�شة ح�سابات ال�شركة املدققة عن ال�سنة املالية املنتهية يف.3
 مليون دوالر �أمريكي (ما340  امل�صادقة على قرار جمل�س �إدارة ال�شركة ب�ش�أن الأرباح املرحلية البالغة.4
 درهم �إماراتي لكل �سهم) والتي مت �إعالنها من قبل0,15  مبقدار، مليار درهم �إماراتي1,247 يعادل
.2021  دي�سمرب31 جمل�س الإدارة ك�آخر توزيع للأرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف
.2021  دي�سمرب31  النظر يف مكاف�أة جمل�س الإدارة عن �أعمالهم لل�سنة املالية املنتهية يف.5
.2021  دي�سمرب31 	�إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�س�ؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ.6
.2021  دي�سمرب31 	�إبراء ذمة مدققي احل�سابات من امل�س�ؤولية عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ.7
 امل�صادقة على مقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن �إعادة تعيني ال�سادة كي بي �إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي.8
. وحتديد �أتعابهم2022 ح�سابات خارجيني لل�شركة لل�سنة املالية
:مالحظات
 على م�ساهمي ال�شركة الذين �سيح�ضرون االجتماع عن بعد ت�سجيل احل�ضور للتمكن من الت�صويت على.1
 يفتح باب الت�سجيل اعتبار ًا من ال�ساعة الثالثة من ع�صر يوم الأحد.بنود اجلمعية العمومية الكرتوني ًا
13  ويتم �إغالق الت�سجيل يف متام ال�ساعة الثالثة من ع�صر يوم الإثنني املوافق2022  يونيو12 املوافق
www.smartagm.ae : يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين التايل، بالن�سبة للت�سجيل الإلكرتوين.2022 يونيو
ويجب على حاملي التوكيالت �إر�سال ن�سخة من التوكيالت على عنوان الربيد الإلكرتوين
. مع اال�سم ورقم الهاتف املتحرك ال�ستالم ر�سائل ن�صية للت�سجيلis@bankfab.com
 يجوز ملن له حق ح�ضور اجلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو العاملني.2
.بال�شركة �أو �شركة الو�ساطة �أو العاملني بها مبقت�ضى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة
 يجوز لأية �شخ�ص �إعتباري �أن يفو�ض �أحد ممثليه �أو القائمني على �إدارته مبوجب قرار من جمل�س.3
 ويكون لل�شخ�ص املفو�ض ال�صالحيات، ليمثله يف اجلمعية العمومية لل�شركة،�إدارته �أو من يقوم مقامه
.املقررة مبوجب قرار التفوي�ض
 هو �صاحب احلق يف الت�صويت يف2022  يونيو10  يكون مالك ال�سهم امل�سجل يف يوم اجلمعة املوافق.4
.اجلمعية العمومية
) ح�ضره م�ساهمون ميتلكون على الأقل �أغلبية1(  ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية �صحيح ًا �إال �إذا.5
ب�سيطة من العدد الإجمايل حلقوق الت�صويت املرتبطة بكامل ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة (�شخ�صي ًا �أو
) ح�ضره كل م�ساهم رئي�سي (وفق ًا للتعريف الوارد يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة) وذلك2( ; )بالوكالة
 ف�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ف�سيتم عقد االجتماع الثاين.�شخ�صي ًا �أو بالوكالة
 يف نف�س الزمان وتكون التوكيالت ال�صادرة لالجتماع الأول �سارية2022  يونيو20 يوم الإثنني املوافق
. ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره م�ساهم واحد على الأقل،املفعول
 �ستقوم ال�شركة بت�سجيل وقائع االجتماع عن بعد ويحق للم�ساهمني مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف.6
.جدول �أعمال اجلمعية العمومية وتوجيه الأ�سئلة �إىل جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات
. �سيعترب االجتماع ب�أنه انعقد يف املركز الرئي�سي لل�شركة يف ابوظبي.7
2022  �أبريل14 ) من البند ثاني ًا �أعاله قد مت دفعها بتاريخ4( 	�إن الأرباح املرحلية املذكورة يف الفقرة.8
 (وذلك وفق ًا لعدد الأ�سهم التي2022  فرباير24 للأ�شخا�ص الذين كانوا م�ساهمني بال�شركة بتاريخ
.)كانوا ميتلكونها بذلك التاريخ
 مت ن�شر تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مدققي احل�سابات اخلارجيني وامليزانية العمومية.9
 على املوقع الإلكرتوين لل�شركة2021  دي�سمرب31 املدققة لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف

On Behalf of the Board of Directors

بالنيابة عن جمل�س الإدارة

Proxy

توكيــل خــا�ص

To H.E Chairman of Fertiglobe plc (the Company)
Dear Sir,
I/We:
The shareholder(s) of Fertiglobe plc (the Company) hereby appoint by virtue of this
proxy
Mr. / Mrs.
To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on
Monday 13 June 2022 or any adjourned meeting therefore.
Date:

/

/ 2022

Signature:

)/https://fertiglobe.com/investor-relations/results-and-presentations(

م (ال�شركة) املحرتم.ع. رئي�س جمل�س �إدارة �شركة فريتيغلوب �ش/معايل
،حت ّيـة ط ّيبـة وبعـد
:نحن/�أنا
ُ
ُ
: ن ّعي مبوجب هذا التوكيل/ عي
ّ  �أ، )م (ال�شركة.ع. امل�ساهمني يف �شركة فريتيغلوب �ش/ امل�ساهم
/ال�سيدة/ال�س ّيد
ع ّنا يف اجتماع اجلمع ّية/با�سمنا ونياب ًة ع ّني/ونف ّو�ضه ب�أن ي�ص ّوت با�سمي/ع ّنا و�أف ّو�ضه/وكي ًال ع ّني
. و�أي ت�أجيل له2022  يونيو13 العموم ّية املقرر انعقاده يوم الإثنني املوافق
: التوقيع
٢٠٢٢/
/ :حتري ًرا يف

